
Syniadau ar gyfer cychwyn grŵp 
lleol o YesCymru  
 
Ffurfiwyd y canllaw yma gan Yes Caerdydd, ynghyd â mewnbwn gan 
grŵpiau lleol eraill o YesCymru. Ceir rhestr lawn o'r holl grŵpiau 
YesCymru sy'n bodoli ar y pryd yr ysgrifenwyd hwn, ar y diwedd. 
 

Prif Awgrymiadau 
 
Does dim un dull arbennig o wneud hyn. 
 
Dyna sy'n wych! Felly ein prif argymhelliad yw: 

 
Argymhelliad #1: Gwnewch beth sy'n addas i chi! Bydd eich grŵp lleol o YesCymru yn 
adlewyrchu eich cymuned neu dref lleol, a'r hyn sy'n bwysig i'r boblogaeth yno. Ni fydd yr un 
patrwm yn addas i bob cymuned. Mae rhesymau di-ri dros fod eisiau Cymru annibynnol, ac 
amrywiaeth mawr o ffyrdd i ymgyrchu, gwnewch yr hyn sy'n naturiol i chi. 
 
Er hynny.... gall fod rhai awgrymiadau sy'n berthnasol i bawb. Gan hynny, er mwyn arbed 
gwaith di-angenrhaid ... 
 
Dyma ychydig o bethau yr ydym wedi dysgu hyd yn hyn ar ein taith tuag at Gymru 
annibynnol.... 
 
Argymhelliad #2: Cychwynnwch gyfri trydar1 ac os yn bosibl, dudalen Facebook. Os nad yw'n 
bosibl i chi wneud y naill na'r llall, gofynnwch am gymorth ffrind sy'n gallu helpu! 
 
Argymhelliad #3: Ystyriwch pa leoliad fyddai orau i'ch grŵp – byddai tref/dinas neu ardal 
benodol yn gweithio'n well na dewis sir cyfan fel eich enw. Er engraifft rydym ni wedi sefydlu 
fel @yescaerdydd, ond y gobaith yw y bydd nifer o grŵpiau gwahanol yng Nghaerdydd ymhen 
amser ar lefel lleol iawn, @yesllandaf, @yestrebute etc.... 
 

Argymhelliad #4: Byddwch yn gadarnhaol! Un o'r pethau pwysicaf i ni ddysgu hyd yn hyn yw 
fod negeseuon cadarnhaol yn fwy effeithiol na rhai negyddol. Mae'r rhesymau pam y bydd 
Cymru annibynnol yn hollol wych yn fwy tebyg o ysbrydoli na'r rhesymau pam fod y 
gwrthwyneb yn beth drwg. 
 
Argymhelliad #5: Gofynnwch lawer o gwestiynau. Bydd pobl yn gofyn i chi am yr holl atebion. 
Ond y peth mwyaf grymus y daethom ni ar ei draws, yn enwedig wrth fod ar stondinau stryd, 
yw i ni holi'r cyhoedd. Gofyn i bobl beth fyddai eu dymuniadau nhw ar gyfer dyfodol Cymru. 

                                                
1. I sefydlu cyfri Twitter newydd, yn gyntaf sefydlwch gyfeiriad ebost yn enw eich grŵp lleol. Ewch i'r adran 
'Profile' yn eich cyfri Twitter presennol ac yna cliciwch ar y 'drop down' ar y dde lle bydd yr opsiwn 'create a 
new account'. Defnyddiwch gyfeiriad ebost newydd y grŵp i greu cyfri Twitter newydd. 



Argymhelliad #6: Trefnwch gyfarfod cyn gynted a phosib! Bydd pethau'n cyflymu unwaith y 
byddwch yn dechrau cyfarfod â phobl. Gallwch drefnu arlein, ond mae creu cysylltiadau yn 
ffantastig ac yn rhoi egni ym mhopeth chi'n gwneud. Ar hyn o bryd ni'n cwrdd bob 3 i 4 
wythnos ar noson o'r wythnos mewn tafarn, ond ry'n ni'n awyddus i ddod o hyd i 
ddulliau/amseroedd/lleoliadau eraill i gynnwys mwy a gwahanol bobl. 
 
Argymhelliad #7: 'Nabyddwch eich cynulleidfa, mae darganfod eich 'niche' yn yr ymgyrch 
ehangach yn allweddol. Sut allwch chi apelio at y bobl leol? Beth yw eich demograffeg lleol, 
beth sy'n bwysig i'r bobl yn eich cymuned a sut y gallwch wneud annibyniaeth i Gymru yn 
berthnasol yn y cyswllt hwnnw? 
 
Argymhelliad #8: Gwnewch e'n hwyl – os ydych chi'n mwynhau bydd pobl am ymuno! 
 
Cwestiynau a ofynnir yn aml: 
 

1) Ydw i angen canaiatad i sefydlu grŵp lleol o YesCymru?  Byddem yn gwerthfawrogi 
pe baech yn  rhoi gwybod ar post@yescymru.org neu gysylltu ar twitter, dim ond i 
ddweud shwmae neu sicrhau nad oes grŵp eisoes yn eich ardal yn ddiarwybod i chi! 

 
Caiff GRŴPIAU LLEOL AC ADRANNAU eu cydnabod a byddant wedi'u cyfansoddi'n iawn o 
dan y cyfansoddiad hwn os byddant yn cydymffurfio gyda'r criteria canlynol : 
(i) cytuno gyda'r amcanion2 a nodau a amlinellir yng nghymal 2; 
(ii)  wedi cysylltu gyda Cadeirydd YesCymru i roi gwybod eu bod am fod yn Grŵp Lleol neu    
Adran; 
(iii) yn cytuno gyda canllawiau YesCymru ar gyfer y cyfryngau; 
(iv) wedi cynnal cyfarfod gyda 5 neu fwy o aelodau YesCymru yn bresennol ac ethol Cadeirydd; 
(v) unrhyw criteria arall a fabwysiedir gan y Pwyllgor canolog. 
 

2) Ble gallaf ddod o hyd i ganllawiau cyfryngau cymdeithasol ar gyfer YesCymru? 
www.yes.cymru/wp-content/uploads/2017/06/SM.pdf 

 
3) Oes angen i ni wneud popeth yn ddwyieithog? Mae gan YesCymru bolisi dwyieithog, 

ac fe aiff pob sylw oddiwrth prif gyfrif YesCymru allan yn Gymraeg a Saesneg. Dylech 
benderfynu ar eich safbwynt yn unol â'ch cynulleidfa leol. Yn Yes Caerdydd mae 
gennym bolisi pragmataidd. Mae popeth rydym yn argraffu yn ddwyieithog, ac mae nifer 
o aelodau sy'n barod i gyfieithu. Aiff y rhan fwyaf o'n cyfryngau cymdeithasol allan yn 
Saesneg yn unig, oherwydd i raddau yr aelodau sy'n gweithredu ar y cyfryngau hynny. 
Byddwn yn trydar yn ddwyieithog pan mae'n bosibl. 

 

 

                                                
2. Cymal 2: Mae YesCymru yn fudiad ymgyrchu sydd â'r nod o sicrhau annibyniaeth i Gymru er mwyn gwella'r 
ffordd y caiff y wlad ei llywodraethu. Cred YesCymru y byddai'n well i Gymru reoli ei materion ei hun, fel rhan 
o deulu ehangach Ewropeaidd a rhyngwladol. Cred YesCymru mewn dinasyddiaeth gynhwysol sy'n cofleidio'r 
syniad fod pawb sy'n ymgartrefu yng Nghymru – o ba bynnag gefndir, gwreiddiau ethnig, rhyw, grefydd neu 
rywioldeb – yn ddinasyddion llawn o'r Gymru newydd.

 



4) Ble gallaf gael hyd i gopi o ffurflen aelodaeth YesCymru? Yma -  
www.yes.cymru/wp-content/uploads/2015/10/Ymaelodi_YC_Membership.pdf neu mae’n 
haws ymaelodi arlein yma - www.yes.cymru/ymaelodi/  

 
5) Beth sydd angen imi wneud â'r ffurflenni aelodaeth ar ôl iddynt gael eu llenwi? 

Danfona nhw at YES CYMRU, Tŷ’r Cymry, 11 Heol Gordon, Caerdydd, CF24 3AJ 
 

6) Oes angen i bobl fod yn aelod o YesCymru i ymuno gyda grŵp lleol? Na, ond 
ceisiwch gael pobl i ymaelodi! Mae'r tâl aelodaeth yn help i greu defnyddiau ymgyrchu 
fel taflenni a baneri. 

 
7) Allwn ni gael rhestr o aelodau lleol YesCymru? Gallwch. Gofynwch am restr gan 

YesCymru. Bydd angen i chi gadw'r manylion cyswllt yn gyfrinachol. Defnyddiwch y 
'Bcc' bob amser wrth ddanfon ebost grŵp. 

 

8) A ddylen ni hefyd gasglu manylion cyswllt yn lleol? Bu hyn yn ddefnyddiol i ni yn 
Yes Caerdydd, hefyd mae gennym fanylion am ba sgiliau sydd gan bobl. Defnyddiwn 
grŵp trafod 'WhatsApp' rhwng cyfarfodydd i gadw mewn cysylltiad a chyfnewid 
syniadau. 

 
9) Sut mae modd cael pobl i ddod i gyfarfodydd? Lot o hysbysebu ar y cyfryngau 

cymdeithasol, a lledu'r gair. Posteri etc os ydych mewn lleoliad lle mae hyn yn bosibl. 
Yng Nghaerdydd, daeth nifer o bobl gyda'u ffrindiau oedd â diddordeb. Crewch 
ddiwylliant cryf o fewn eich grŵp fod croeso i bawb, dim ots pa mor gadarn neu wan yw 
eu safbwynt ar annibyniaeth ar hyn o bryd. Hefyd pwysleisiwch nad yw'n gyfyngedig i un 
blaid wleidyddol – mae croeso i aelodau o bob plaid neu ddim plaid. 

 
10) Sut mae dod o hyd i leoliad cyfeillgar? Rydym yn dal i arbrofi gyda lleoliadau 

gwahanol – os oes ystafell dawel yng nghefn tafarn heb swn cefndir, byddai'n ddelfrydol, 
ac yna gallwch fynd i'r prif far ar y diwedd. Wrth i'ch grŵp dyfu, mae'n bosibl y bydd gan 
aelodau gysylltiadau gyda pherchnogion lleoliadau cefnogol. 

 
11) Allwn ni godi'n harian ein hunain? Gallwch sefydlu eich cyfri banc eich hunain os 

dyna yw dymuniad eich aelodau. Mwy na thebyg y byddwn ni yn Yes Caerdydd yn 
gwneud hyn cyn bo hir. Rydym eisioes wedi penodi 'pwyllgor' anffurfiol gyda Cadeirydd, 
Ysgrifennydd a Trysorydd. 

 
12) Sut alla'i gael baneri a deunyddiau eraill fel posteri YesCymru? Ar hyn o bryd 

cafodd yr holl faneri, posteri, matiau cwrw etc eu cynhyrchu gan grŵpiau unigol, ond 
gobeithiwn cyn bo hir y bydd gennym becynnau o ddeunyddiau i'w rhoi i bob grŵp. 
Gallwch gael baner YesCymru yma : 
www.facebook.com/YesCymru-Sir-Conwy-275973109483295/  

 



Grŵpiau lleol YesCymru (Mehefin 2017) 
 
Twitter: 
@yesabertawe - twitter.com/yesabertawe  
@yesaberystwyth - twitter.com/yesaberystwyth  
@yesceredigion - twitter.com/yesceredigion  
@yescaerdydd - twitter.com/yescaerdydd  
@yesgwladymedra - twitter.com/yesgwladymedra (Ynys Môn) 
@yesnewport - twitter.com/YesNewport  
@yesCymruBroMorg - twitter.com/yesCymruBroMorg  
@yesLlanrwst - twitter.com/yesLlanrwst  
@yespreseli - twitter.com/yespreseli  
@yesCymruDre - twitter.com/yesCymruDre (Caernarfon) 
@yesllundain - twitter.com/yesllundain  
@yespatagonia - twitter.com/yespatagonia  
@yesefrognewydd - twitter.com/yesefrognewydd  
 
 Twitter arall (dim o dan Yes Cymru ) 
@CymruIndy - twitter.com/CymruIndy (Women for independence) 
@Labour4IndWales - twitter.com/Labour4IndWales (Labour) 
 
Facebook: 
facebook.com/YesCymru-Sir-Conwy-275973109483295/ (Sir Conwy) 
facebook.com/groups/645450908954371 (Abertawe / Swansea) 
facebook.com/YesCymruDre/ (Caernarfon) 
facebook.com/YesCymruAber/ (Aberystwyth) 
facebook.com/yescaerdydd/ (Caerdydd / Cardiff) 
facebook.com/YesSYFf (Sir y Fflint / Flintshire) 
facebook.com/YesCymru-Gogledd-Cymru-1094631960610698/ (Y Gogledd / The North) 
facebook.com/YesCymru-Sir-Ddinbych-Denbighshire-268860673561592/ (Denbighshire) 
facebook.com/yesllanrwst/ (Llanrwst) 
facebook.com/YesWrecsam/ (Wrecsam) 
 
 Facebook arall (dim o dan Yes Cymru ) 
facebook.com/Labour4IndWales/ (Labour) 
 
 
 
 
Manylion Cyswllt YesCymru 

 Ebost: post@yescymru.org 
 Post: YesCymru, Tŷ’r Cymry, 11 Heol Gordon, Caerdydd, CF24 3AJ. 
 Twitter: @yescymru 
 Facebook: facebook.com/yescymru 
 Youtube: youtube.com/user/yescymru 


